Osiągaj wiele korzyści inwestując
w WARTOŚCIOWY CONTENT
Kim jesteśmy?
Traffic Trends to jedyna w Polsce agencja marketingu internetowego koncentrująca się w pełni na generowaniu sprzedaży
internetowej dla swoich Klientów. Teoretycznie nasza specjalizacja nie powinna więc łączyć się z tematem tworzenia
treści, który często uznawany jest za wyłącznie wizerunkowy
aspekt prowadzenia strony www. Nic bardziej błędnego! Nasze bogate doświadczenie w zakresie kreowania komunikacji
wielokrotnie doprowadzało do wzrostu sprzedaży i konwersji
na stronach naszych Klientów.

Co robimy?
W pełni odpowiadamy za proces tworzenia i umieszczania
wartościowych i unikalnych treści na stronach internetowych.
Biorąc pod uwagę grupę docelową, a także cel, przygotowujemy strategię contentową i do niej dobieramy tworzone
przez nasz zespół copywriterski treści. Dla naszych Klientów
tworzymy zarówno opisy produktów i kategorii sklepowych,
wartościowe poradniki lub artykuły, jak i odpowiadamy za
regularne prowadzenie ich firmowych blogów. Nasze prace
przekładają się pozytywnie nie tylko na doświadczenia zakupowe i wyższy współczynnik konwersji, ale także wpływają
pozytywnie na pozycjonowanie czy budowanie zaangażowania np. w mediach społecznościowych.

Jak działamy?
Dla każdego naszego Klienta budujemy indywidualną strategię contentową, która bazuje na skutecznych wzorcach
i wieloletnim doświadczeniu. W ramach współpracy zapewniamy Twojej firmie profesjonalne wsparcie w zakresie:
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Cennik tworzenia treści
WARTOŚCIOWY CONTENT
BLOG FIRMOWY

CENA

REGULARNA KOMUNIKACJA poprzez blog firmowy ma bardzo wiele zalet. Po pierwsze, dzięki blogowi w sposób regularny jesteś w stanie dostarczać treść, co bardzo
mocno doceni Google odwdzięczając się wzrostem ruchu organicznego z wyszukiwarki. Po drugie, wartościowe wpisy blogowe są w stanie zainspirować Twoich przyszłych
Klientów i pokazać im, którymi produktami z Twojej oferty powinni zainteresować się
najmocniej. I w końcu po trzecie, wartościowe wpisy blogowe, to materiały idealnie
nadające się do wykorzystywania w komunikacji w mediach społecznościowych czy
rozsyłanych cyklicznie newsletterach.

od 35 zł
za 1000 znaków
ze spacjami

ARTYKUŁY I PORADNIKI

CENA

W KAŻDEJ BRANŻY ISTNIEJĄ PYTANIA, które padają regularnie i są bardzo często kluczowe dla Twoich Klientów. Jak dobrać produkt by był udanym prezentem? Co wchodzi
w skład zamówienia? Jak dbać o zakupiony produkt, by cieszyć się nim jak najdłużej?
To Klienci tworzą nieskończoną listę tematów, które musisz odpowiednio opakować i
przedstawić na swojej stronie.

za 1000 znaków
ze spacjami

OPISY PRODUKTÓW I KATEGORII

CENA

OBOWIĄZEK KAŻDEGO SKLEPU, to posiadanie przydatnych i pomocnych opisów produktów, które nie tylko przedstawiają dostępne produkty, ale i zachęcają do ich zakupu.
To właśnie te opisy zastępują w sklepie internetowym tradycyjnego sprzedawcę, a przy
okazji wydatnie wspierają proces pozycjonowania i budowania ruchu na stronie www.
Ich brak lub kopiowanie ich bezpośrednio od producentów, to jeden z najpoważniejszych błędów jakie możesz popełnić!

od 42 zł

od 16 zł
za 1000 znaków
ze spacjami

Podane ceny nie zawierają materiałów zdjęciowych i graficznych,
a także nie obejmują wstawianie treści na stronę www.
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